
WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA   

 

1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: 

- sprawdziany, 

- kartkówki, 

- wypracowania (prace klasowe), 

- dyktanda, 

- testy czytania ze zrozumieniem, 

- testy diagnozujące, 

- testy kompetencji, 

- próbne egzaminy gimnazjalne, 

- odpowiedzi ustne,  

- recytacja, 

- prace domowe, 

- ćwiczenia wykonywane na lekcji, 

- przygotowanie do lekcji, aktywność. 

 

 

2. Skala ocen 

Zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oceny cząstkowe, śródroczne i  roczne 

obowiązują wg następującej skali:  

 

- stopień celujący (6),  

- bardzo dobry (5),  

- dobry (4),  

- dostateczny (3),  

- dopuszczający (2),   

- niedostateczny (1). 

 

Oceny z prac pisemnych ustala się według następującej skali procentowej: 

 
Niedostateczny 0% - 29% 

Dopuszczający 30% - 50% 

Dostateczny 51% - 74% 

Dobry 75% - 89% 

Bardzo dobry 90% - 99% 

Celujący 100% %  i  zadanie dodatkowe (jeżeli jest przewidziane przez nauczyciela) 

Przy ocenianiu innych prac pisemnych stosuje się następujące zasady przeliczania punktów na 

ocenę:  

 poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny  

 30% - 49% - dopuszczający  

 50% - 74% - dostateczny  

 75% - 89% - dobry  

            90% - 100% - bardzo dobry   

 

 

 

Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. II i  III GIMNAZJUM



Oceny z dyktand ustala się według powszechnie przyjętej zasady opartej na klasyfikacji 

błędów ortograficznych (szczegółowy podział błędów różnego stopnia i skala ocen do nich 

dopasowana są dołączone do planu wynikowego). 

 

 

 

3. Zasady bieżącego oceniania ucznia 

 

1. Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Termin zostaje wpisany      

do dziennika LIBRUS. Sprawdzian jest poprzedzony lekcją powtórzeniową, do której uczeń 

ma obowiązek się przygotować. 

2. Wypracowania mogą być niezapowiedziane. 

3. Testy czytania ze zrozumieniem są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem  

i wpisywane do dziennika LIBRUS. 

4. Kartkówki obejmujące materiał z ostatniej lekcji nie są zapowiadane. 

5. Kartkówki obejmujące materiał z 2-3 lekcji są zapowiadane i wpisywane do dziennika 

LIBRUS. 

6. Termin kartkówek ze znajomości treści lektur jest równoznaczny z terminem 

wyznaczonym na omawianie lektury. 

7. Dyktanda nie są zapowiadane. 

8. Każdy uczeń (tylko na początku lekcji) może zgłosić bez żadnych konsekwencji 

nieprzygotowanie do lekcji (trzy razy w ciągu semestru) i brak zadania (trzy razy w ciągu 

semestru). Nie dotyczy to wypowiedzi pisemnych (zapowiadanych wcześniej), 

długoterminowych prac domowych oraz recytacji, prezentacji/referatów, lekcji 

powtórzeniowych. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde 

nieprzygotowanie i brak zadania ocenę niedostateczną. 

9. Brak zeszytu lub książki, w których było zadanie domowe, równoznaczny jest z brakiem 

zadania. 

10. Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać sprawdzianu lub kartkówki z całą klasą 

ma obowiązek uczynić to w terminie dwóch tygodni poza godzinami lekcyjnymi                     

w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu. Jeśli uczeń tego nie uczyni otrzymuje 

odpowiednio z kartkówki lub sprawdzianu ocenę niedostateczną.  

11. W przypadku celowego unikania pisania sprawdzianu lub kartkówki (wagary) lub  

w przypadku odmowy przez ucznia pisania sprawdzianu/kartkówki mimo jego obecności       

na zajęciach uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

12. Nieobecność ucznia tylko w dniu pisania sprawdzianu (kartkówki) uznaje się za celową 

(wagary). W związku z tym jest on zobowiązany napisać sprawdzian/kartkówkę  

w najbliższym terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

13. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia notatek (także zadań domowych) za czas swojej 

nieobecności jak najszybciej po powrocie do szkoły. 

 

4. Zasady ustalania oceny śródrocznej i rocznej 

- Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej obowiązuje następująca hierarchia ocen: 

           1. Sprawdziany, testy i wypracowania 

           2. Kartkówki i dyktanda 

           3. Ocena z odpowiedzi ustnej 

           4. Zadania domowe, ćwiczenia wykonywane na lekcji 

           5. Aktywność na lekcji 

           6. Pozostałe oceny 



- Podstawą do wystawienia ocen śródrocznych i rocznych nie jest średnia arytmetyczna. 

- Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w drugim półroczu oraz  

w oparciu o ocenę śródroczną. 

- Na koniec semestru/roku nie przewiduje się zaliczania materiału. 

 

5. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

- posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza obowiązujący program 

nauczania, 

- wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełniając kryteria oceny bardzo dobrej, 

- świadomie i funkcjonalnie posługuje się bogatym słownictwem, także terminologią 

humanistyczną, 

- tworzy bezbłędne wypowiedzi ustne i pisemne, 

- bierze udział w konkursach, olimpiadach, odnosząc znaczące sukcesy, 

- podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych, prezentuje 

wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny. 

 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania, 

- zna bardzo dobrze wszystkie teksty z kanonu lektur, 

- wykazuje dużą samodzielność w rozwiązywaniu problemów językowych, literackich  

i kulturowych oraz w zdobywaniu i selekcjonowaniu informacji z różnych źródeł, 

- czyta teksty kultury na poziomie dosłownym, przenośnym, symbolicznym, 

- zna i stosuje podstawowe zasady ortograficzne (pisownia rz- ż, ó-u, ch- h, mała i wielka 

litera, nie z różnymi częściami mowy, -by z czasownikami) i interpunkcyjne, 

- świadomie wykorzystuje wiedzę z nauki o języku do tworzenia własnych tekstów, 

- systematycznie dba o poszerzanie własnego zasobu leksykalnego, 

- korzysta ze słowników: języka polskiego, wyrazów obcych, wyrazów bliskoznacznych, 

ortograficznego, frazeologicznego, poprawnej polszczyzny, 

- jest zawsze przygotowany do lekcji, w których aktywnie uczestniczy. 

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

- opanował dobrze treści programowe istotne w strukturze przedmiotu i sprawnie się tą 

wiedzą posługuje w sytuacjach typowych, 

- czyta wszystkie lektury, 

- samodzielnie rozwiązuje większość problemów językowych, literackich, kulturowych, 

- jest aktywny na zajęciach, 

- opanował przewidzianą programem nauczania wiedzę o języku z zakresu fleksji, składni  

i frazeologii, 

- zna i stosuje podstawowe zasady ortograficzne (pisownia rz- ż, ó-u, ch- h, mała i wielka 

litera, nie z różnymi częściami mowy, -by z czasownikami), 

- wykorzystuje wiedzę o języku do tworzenia tekstów własnych (mówionych i pisanych), 

- dba o poszerzanie własnego zasobu leksykalnego, 

- potrafi korzystać ze słowników: języka polskiego, wyrazów obcych, wyrazów 

bliskoznacznych, ortograficznego, frazeologicznego, poprawnej polszczyzny. 

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- opanował najważniejsze/podstawowe treści programowe oraz posiada proste, uniwersalne 

umiejętności rozwiązywania problemów typowych o średnim stopniu trudności, 

- wykazuje się ogólną znajomością lektur, 

- czyta teksty kultury na poziomie dosłownym, 

- próbuje zrozumieć tekst na poziomie przenośnym/symbolicznym, 

- nie zawsze jest przygotowany do lekcji, 



- stara się systematycznie odrabiać zadania domowe, 

- zna i stosuje podstawowe zasady ortograficzne ( pisownia rz- ż, ó-u, ch- h, mała i wielka 

litera), 

- opanował najważniejsze wiadomości i umiejętności z zakresu fleksji, składni i frazeologii. 

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

- opanował treści programowe na poziomie koniecznym do dalszej edukacji, 

- wykazuje się ogólną znajomością fragmentów lektur, 

- zazwyczaj wykonuje proste/niezłożone zadania/ćwiczenia oraz rozwiązuje problemy 

językowe, literackie, kulturowe o małym stopniu trudności, 

- często z pomocą nauczyciela, w miarę regularnie odrabia zadania domowe, 

- stara się opanować najważniejsze wiadomości i umiejętności z zakresu fleksji, składni  

i frazeologii, 

- zna podstawowe zasady ortograficzne (pisownia rz- ż, ch- h, ó- u, wielka i mała litera), 

- zawsze podejmuje próby wykonania zadania, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. 

 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 

(nie opanował minimum programowego, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy).  

Nawet z pomocą nauczyciela/kolegi nie potrafi rozwiązać najprostszych zadań językowych, 

literackich, kulturowych. Ponadto nie podejmuje starań w celu uzyskania oceny pozytywnej 

(nie czyta lektur, nie pisze wypracowań, nie odrabia zadań domowych, wykazując 

lekceważący stosunek do przedmiotu).  

 

Szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności znajduje się w planie wynikowym dla 

danej klasy i jest do wglądu u nauczyciela przedmiotu lub w gabinecie wicedyrektorów.  

 

6.  Zasady bieżącego poprawiania ocen cząstkowych 

1. Każdy uczeń ma możliwość poprawy ocen niedostatecznych  i dopuszczających ze 

sprawdzianów i kartkówek  (z wyłączeniem kartkówek ze znajomości treści lektur oraz 

dyktand). Poprawa jest jednorazowa, odbywa się w terminie ustalonym przez nauczyciela 

(nieprzekraczającym jednak dwóch tygodni – w przypadku sprawdzianu, jednego tygodnia – 

w przypadku kartkówki). Jeśli uczeń otrzyma z poprawy ocenę niższą lub taką samą, jest ona 

wpisywana do dziennika LIBRUS jako ocena z poprawy. 

2. Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny traci prawo do jej poprawy. 

3. Uczeń dokonuje poprawy ocen na zajęciach dodatkowych lub na lekcji. 

4. Każda ocena z poprawy zapisywana jest w dzienniku LIBRUS. 

 

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO  

DO PSYCHOFIZYCZNYCH MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW  

ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ 

 

Warunkiem stosowania odrębnych kryteriów oceniania jest udokumentowanie dysfunkcji 

opinią lub orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
 

Podstawowym celem dostosowania wymagań jest wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów oraz zapobieganie wtórnym zaburzeniom sfery emocjonalno – motywacyjnej. 

Dostosowanie polega na modyfikacji procesu edukacyjnego, umożliwiającej uczniom 

sprostanie wymaganiom szkolnym.  Dotyczy głównie form i metod pracy z uczniem. 

Dostosowanie nie może polegać na zmianie treści nauczania, która powoduje obniżanie 

wymagań wobec uczniów z normą intelektualną. 



 

Nauczyciel polonista po zapoznaniu się z treścią opinii dostosowuje formy i metody pracy do  

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 
 

W pracach pisemnych uczniów z dysleksją, dysgrafią ocenia się przede wszystkim wartość  

merytoryczną pracy. Oceniając dyktanda uczniów dyslektycznych, nauczyciel stosuje 

indywidualne podejście. Dysgrafia/dysortografia nie zwalnia ucznia z nauki ortografii              

i gramatyki. 

 

 

Dostosowania wymagań dla uczniów ze specyficznymi trudnościami  

w uczeniu się (formy, metody, kryteria oceniania) 

 

 

I Uczniowie z dysleksją rozwojową (dysleksja, dysortografia, dysgrafia): 

 

 ocenianie wartości merytorycznej prac pisemnych z pominięciem aspektu 

poprawności ortograficznej i graficznej; 

 w wypowiedzi ustnej kładziemy nacisk na treść, a nie na błędy językowe; 

 unikamy głośnego odpytywania z czytania przy całej klasie; 

 wydłużamy czas przeznaczony na prace pisemne (sprawdziany, wypracowania, 

kartkówki itp.); 

 dostosowujemy kryteria oceniania dyktand do zaleceń PPP; 

 podczas prac pisemnych umożliwiamy uczniom korzystanie ze słowników; 

 w ramach dyktand możemy stosować inne formy sprawdzania wiedzy ucznia z zasad 

ortograficznych np. odpowiedź ustną lub kartkówkę; 

 mobilizujemy do ciągłej pracy nad utrwaleniem zasad ortograficznych; 

 dajemy możliwość zastąpienia prac pisemnych odpowiedziami ustnymi; 

 zwracamy uwagę na merytoryczną zawartość prac pisemnych; 

 w trakcie samodzielnej pracy kontrolujemy stopień zrozumienia przez ucznia poleceń; 

 proponujemy zestawy ćwiczeń do pracy samodzielnej; 

 umożliwiamy siedzenie w pierwszej lub drugiej ławce; 

 w przypadku uczniów z dysgrafią, jeśli pismo dziecka jest trudne do odczytania, 

możemy zamienić pracę pisemną na wypowiedź ustną; nie oceniamy estetyki pisma; 

 umożliwiamy wyrównywanie braków edukacyjnych na zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych. 

 

 

II Uczniowie z wadą wymowy: 

 

 umożliwiamy zaliczenie materiału w formie pisemnej zamiast ustnej; 

 umożliwiamy odpowiedź ustną po zakończeniu lekcji; 

 unikamy głośnego odpytywania z czytania przy całej klasie; 

 w pracach pisemnych nie zwracamy uwagi na błędy wynikające z wady wymowy; 

 dostosowujemy kryteria oceniania do zaleceń PPP; 

 umożliwiamy wyrównywanie braków edukacyjnych na zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych. 

 

 

III Uczniowie z deficytem funkcji wzrokowo-słuchowej: 

 

 umożliwiamy siedzenie w pierwszej lub drugiej ławce; 

 wydłużamy czas wykonania zadań pisemnych; 



 udostępniamy teksty (np. testy sprawdzające wiedzę) w wersji powiększonej; 

 w trakcie mówienia, wydawania poleceń stoimy w pobliżu dziecka zwróceni twarzą    

w jego stronę; 

 upewniamy się, czy polecenia zostały właściwie zrozumiane; 

 dyktanda zastępujemy innymi formami sprawdzania wiedzy ucznia z zasad 

ortograficznych; 

 w pracach pisemnych nie zwracamy uwagi na błędy wynikające z niedosłuchu; 

 dostosowujemy kryteria oceniania do zaleceń PPP; 

 umożliwiamy wyrównywanie braków edukacyjnych na zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych; 

 w miarę możliwości używamy pomocy wizualnych. 

 

IV Uczniowie, u których stwierdzono wolniejsze tempo pracy: 

 

 w miarę możliwości pozwalamy zostać na przerwie i dokończyć rozpoczętą pracę 

(test, sprawdzian); 

 dajemy czas do namysłu przed odpowiedzią ustną; 

 wydłużamy czas wykonywania zadań pisemnych; 

 proponujemy zestawy ćwiczeń do pracy samodzielnej; 

 umożliwiamy siedzenie w pierwszej lub drugiej ławce; 

 umożliwiamy wyrównywanie braków edukacyjnych na zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych; 

 dostosowujemy kryteria oceniania do zaleceń PPP. 

 

V Uczniowie ze sprawnością intelektualną niższą niż przeciętna 

 

 zmniejszamy ilość, stopień trudności i obszerność zadań; 

 dzielimy materiał na mniejsze partie i pozostawiamy więcej czasu na jego utrwalenie; 

 wydłużamy czas na wykonywanie zadań pisemnych, przeczytanie lektury; 

 podajemy polecenia w prostszej formie; 

 w trakcie samodzielnej pracy kontrolujemy stopień zrozumienia przez ucznia poleceń; 

 dyktanda przeprowadzamy indywidualnie w wolniejszym tempie; 

 unikamy trudnych, abstrakcyjnych pojęć; 

 odwołujemy się do konkretów, przykładów; 

 unikamy pytań problemowych; 

 zadajemy do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie; 

 umożliwiamy wyrównywanie braków edukacyjnych na zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych; 

 umożliwiamy siedzenie w pierwszej ławce; 

 dostosowujemy kryteria oceniania do zaleceń PPP. 
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